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RELAÇÃO DE SIGLAS 

ACA Quantidade de amostras para coliformes totais analisadas 

ACFP Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão 

AT Arrecadação total 

ATA Quantidade de amostras para turbidez 

ATFP Quantidade de amostras para turbidez fora do padrão 

ATM Área territorial total do Município 

AUT Área urbana total, incluindo áreas urbanas isoladas 

CCR Créditos de conta a receber 

CM Quantidade de coletadores e motorista, alocados no serviço de resíduos sólidos 
urbanos 

COM Matéria orgânica compostada 

COMUS Coordenação de Comunicação 

COSANPA Companhia de Saneamento do Pará 

CTEA Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água 

CTEE Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgoto 

DAC Despesas anuais com coleta 

DAT Despesas anuais com tratamento de resíduos 

DAI Número de domicílios com abastecimento individual 

DTA Despesas totais com os serviços de abastecimento de água 

DTCR Despesas totais com a coleta de rejeitos enviados à destinação final 

DTCS Despesas totais com coleta seletiva 

DTD Despesa total com serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

DTE Despesas totais com os serviços de esgotamento sanitário 

DTM Despesa total do Município 

DTMR Despesas totais com manejo de resíduos sólidos 

EAA Quantidade de economias ativas de água 

EAIS Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas 

EAP Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações 

EE Número de economias atendidas por rede de esgoto 

EER Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados 

EFP Quantidade de economias com fornecimento permanente de água potável 

ERA Extensão da rede de água 

ERD Extensão de rede de drenagem 
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ERE Extensão da rede de esgoto 

ESA Economias com serviço de abastecimento de água potável 

ESAC Economias com serviço de abastecimento de água potável com cobrança 

ESC Número de empregados do serviço de coleta 

ESE Economias com serviço de esgotamento sanitário 

ESEC Economias com serviço de esgotamento sanitário com cobrança 

ESU Economias não atendidas com rede de esgoto, mas com sistema unitário de 
tratamento 

EV Extensão de vias no Município 

EVM Extensão total de vias públicas urbanas no Município 

EVP Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio (ou 
semelhante) 

IS Quantidade de interrupções sistemáticas 

KP Km percorridos 

KV Quilômetros varridos 

LAA Quantidade de ligações ativas de água 

LAAM Quantidade de ligações ativas de água micromedidas 

LTA Quantidade de ligações totais de água 

LTE Quantidade de ligações totais de esgoto 

MCIDADES Ministério das Cidades 

MOG Matéria orgânica gerada 

MRDA Massa de resíduos desviados do aterro 

MRG Massa total de resíduos gerados 

MRR Quantidade de materiais recicláveis recuperados 

PACOM População que aderiu ao Programa de Compostagem Comunitária 

PACS População que aderiu à coleta seletiva 

PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico 

PSDA Quantidade de paralisações no sistema de distribuição de água 

PT População total 

PTA População total atendida com abastecimento de água 

PTCD População total atendida com coleta domiciliar 

PTCS População total atendida com a coleta seletiva 

PU População urbana 

PUCS População urbana atendida pelo serviço de coleta de coleta domiciliar, ou seja, 
porta-a-porta 
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QC Quantidade coletada de RCC 

RA Reclamações atendidas 

RAD Relatório Anual de Avaliação de Desempenho 

RC Quantidade de resíduos coletados 

RCC Resíduos da construção civil 

RDC Quantidade de resíduos domiciliares coletados (recicláveis + rejeitos) 

RODA Receita operacional direta de água 

RODE Receita operacional direta de esgoto 

ROT Receita operacional total (direta + indireta) 

SAC Número de solicitações atendidas no Canal de Comunicação 

SEIDUR Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

SEMMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

SESAU Secretaria Municipal de Saúde 

SNASA Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 

SRC Número de solicitações registradas no Canal de Comunicação 

TD Quantidade total de domicílios de Marituba 

TDU Quantidade total de domicílios urbanos existentes no Município 

TE Quantidade total de economias 

TEP Quantidade total de empregados próprios 

TLAE Quantidade total de laudos técnicos de potabilidade de água emitidos 

TLAP Quantidade total de laudos técnicos com atendimento aos padrões de 
potabilidade 

TMRR Quantidade total de materiais recicláveis recuperados 

TR Total de reclamações 

TRC Total de resíduos coletados (rejeitos + recicláveis) 

TRCC Total de recicláveis coletados 

TS Quantidade total de serviços executados 

TSP Número total de reclamações e/ou sugestões da população 

TSPA Número de reclamações e/ou sugestões atendidas 

TSPAA Quantidade total de solicitações realizadas pela população atendida, para 
abastecimento de água potável 

TSPAD Quantidade total de solicitações realizadas pela população atendida, para os 
serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 
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TTS Tempo total de execução dos serviços 

V Quantidade de varredores 

VAC Volume de água consumido 

VAF Volume de água faturado 

VAMA Volume de água macromedido 

VAMI Volume de água micromedido 

VAP Volume de água produzido 

VATE Volume de água tratada exportada 

VATI Volume de água tratada importada 

VBETI Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador 

VEC Volume de esgoto coletado 

VEE Volume de esgoto entrando na ETE 

VET Volume de esgoto tratado 

VETG Volume total de esgoto gerado 

VRG Volume de resíduos gerados em um dia no município 

VS Volume de serviço 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório traz o Produto 06 – Monitoramento e Avaliação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico do Município de Marituba – PA, o qual utilizou-se dos 

produtos anteriores, notadamente os relatórios do Prognóstico, Objetivos e Metas 

(Produto 04) e Programas, Projetos e Ações (produto 05) como subsídio.  

Objetiva-se com o delineamento dos indicadores de desempenho dar suporte às 

etapas subsequentes ao planejamento nas fases de implementação e de avaliação 

periódica. O sistema de monitoramento compõe ferramental para o acompanhamento e 

monitoramento do PMSB por parte do Município em suas fases de implementação, 

revisão e avaliação. 

A estruturação do presente documento se dá, inicialmente, pela explanação dos 

objetivos da elaboração de metodologia e critérios para acompanhamento e avaliação da 

implantação e eficiência do Plano. Aborda-se também o alcance esperado para o 

monitoramento e seu nível ótimo de detalhamento para que de seu uso se desenvolva a 

ferramenta para auxílio de tomada de decisões vislumbrada em sua presente fase de 

planejamento. 
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2. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PLANO 

Por sistema de monitoramento compreende-se o desenvolvimento de metodologia 

e critérios para que se realize o acompanhamento dos mecanismos de avaliação 

sistemática de eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB. É assim denominado 

uma vez que por sistema compreende-se metodologia e critérios delineados de forma 

sistemática e sob uma égide definida; e por monitoramento compreende-se o 

acompanhamento e avaliação do planejado de foram pré-definida e sistematizada. 

O desenvolvimento de um sistema de monitoramento por meio de indicadores 

representa o avanço necessário à melhora da governança pública, pois implica em 

ferramenta de gestão para a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

O sistema de monitoramento intenta garantir o controle da qualidade para o planejamento 

público nos quatro componentes do saneamento básico, haja vista que, ao se realizar o 

monitoramento do Plano ao longo de sua execução, pode-se obter uma visão completa de 

seu status antes de se chegar a sua execução. 

Incentiva-se assim, a tomada de decisões com base nos acontecimentos para que 

as ações corretivas possam ser iniciadas em tempo hábil e planos de alocação de 

recursos, tanto humanos quanto materiais, possam ser alterados de acordo.  A 

aprendizagem resultado do monitoramento e acompanhamento pode melhorar a 

qualidade global de futuros programas municipais ou até mesmo intermunicipais. 

2.1. Responsabilidade Institucional pelo Sistema de Monitoramento 

Ao se constituir em ferramenta quanto à supervisão da implantação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, a responsabilidade institucional por sua execução recai 

sobre a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAN). Como órgão de 

administração direta do Município de Marituba, a Secretaria deve primar pela qualidade 
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ambiental do município, em conjunto com a preservação do interesse dos munícipes, 

enquanto usuários dos sistemas de saneamento básico. 

No entanto, a Lei Municipal nº 300/2014, de 09 de setembro, confere à SEIDUR o 

mandato de elaborar e rever os Planos Municipais, tanto de resíduos (PMGIRS) e de 

saneamento (PMSB), não citando nem a SEMMA ou SEPLAN. Desta forma, a mesma 

deverá ser revista, uma vez que esta responsabilidade recai justamente sobre a SEPLAN 

e SEMMA. 

Na ausência de um ente regulador, compete à Secretaria a promoção da avaliação 

dos níveis de serviço das entidades gestoras dos sistemas de água e esgotos municipais, 

bem como a coleta e divulgação de informações relativas a estes serviços e também aos 

executados (atualmente) de forma direta, manejo de águas pluviais e limpeza e gestão de 

resíduos sólidos para que se dê o devido atendimento ao interesse público na prestação 

dos serviços. 

No exercício destas funções, devem ser realizadas pela Secretaria, dentre outras, 

a: i) fiscalização de execução dos serviços prestados por concessionários; ii) 

monitoramento da qualidade dos serviços prestados por concessionários; iii) realização de 

estudos econômicos e tarifários; iv) fiscalização de execução dos serviços prestados por 

administração direta; e v) monitoramento de qualidade dos serviços prestados por 

administração direta. 

2.2.  Definição de Prazos, Revisões e Publicações 

Como instrumento de planejamento de longo prazo, as ações e intervenções 

propostas são mensuradas dentro de marcos temporais rigorosamente definidos. As 

intervenções estruturais se caracterizam como obras de Engenharia, de volume e 

complexidade significativos, não importando dentro do âmbito do planejado o 

cumprimento à risca de um determinado cronograma vislumbrado na atual etapa, de 

planejamento, diferentemente de obras contratadas, que sem dúvida deverão seguir seus 

cronogramas físico-financeiros. 
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Para fins de monitoramento do planejamento, entretanto, considerar-se-ão as 

faixas temporais dentro dos quais as intervenções deverão ocorrer (imediato – 1 ano, 

curto prazo - 2 a 6 anos; médio prazo – 7 a 12 anos; longo prazo – 13 a 20 anos). 

Há necessidade de que o planejamento seja revisto com periodicidade de 4 anos, 

em conformidade com a Lei Federal nº 11.445/2007. 

A implementação do sistema de monitoramento tem como finalidade a verificação 

da execução do PMSB, e como tal permitirá: 

 Prestação de contas sobre a execução do Plano aos munícipes, às 
empresas prestadoras de serviços e a eventuais agentes financiadores; 

 Retroalimentação dos processos para a tomada de decisão dos executores 
do Plano para a obtenção de resultados de acordo com o planejado, 
assegurando a aplicação dos devidos instrumentos, adaptações eventuais 
que se façam necessárias e a melhoria contínua; 

 Sistematizar as boas práticas e as lições aprendidas do Plano, informação 
que permitirá a avaliação final do mesmo e que resulta em aprendizado 
institucional e elevação da governança pública. 

Sugere-se que na mesma periodicidade em que se revise o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que se publiquem abertamente os resultados do sistema de 

monitoramento, de preferência na página do município, assim como se publiquem e 

divulguem relatórios analíticos de relevância. 

2.3.  Alcance do Sistema de Monitoramento 

O Plano deve contar com recursos adequados para gerir, organizar, gerar e 

analisar informações de sua execução de forma sistemática, de modo a embasar a 

tomada de decisões das ações futuras do planejamento ao longo da execução do mesmo, 

visando à produção dos resultados positivos esperados e dentro da eficiência e eficácia 

desejada. 

Tanto a evolução dos objetivos do Plano Municipal de Saneamento Básico bem 

como os eventuais desvios na realização dos mesmos devido à aproximação com a 

realidade municipal, devem ser devidamente apontados para permitir as ações cabíveis 
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em tempo hábil. O sistema como tal, deve gerar informações oportunas e confiáveis sobre 

uma base consolidada para a elaboração de relatórios gerenciais para facilitar a decisão 

correta em momentos apropriados. 

O alcance do sistema de monitoramento é vinculado à sua capacidade de 

monitorar os componentes do planejamento vinculados ao seu sucesso, em particular o 

conjunto de indicadores do mesmo que reflitam o atendimento aos objetivos de cada um 

dos quatro componentes do saneamento. 

Define-se assim, a metodologia para obtenção das informações necessárias, a 

maneira de cálculo dos indicadores, sua interpretação e análise comparativa numa 

perspectiva de marcos de referência e de produção de relatórios síntese sobre o PMSB a 

cada quatro anos, período indicado para a revisão de seu andamento. 

2.4.  Detalhamento do Sistema de Monitoramento 

A fase de planejamento do saneamento básico em seus quatro componentes deve 

ser seguida da implantação, revisão e avaliação. Uma vez que a operacionalização do 

Plano Municipal de Saneamento Básico se dá por meio do desenvolvimento das 

atividades prescritas no Produto 05 – Programas, Projetos e Ações, seu 

acompanhamento deve estar baseado em dados e informações que traduzam, de 

maneira resumida por indicadores, a evolução de tais atividades. 

As atividades agrupam-se em objetivos específicos. Estes objetivos específicos 

foram delineados como forma de endereçar o cenário atual com um cenário futuro 

desejável. Já os Programas foram delineados como sintetizadores de objetivos 

específicos para endereçar os macro objetivos do saneamento.  

Uma vez que a concepção das atividades é oriunda da etapa de planejamento, se 

esta tiver ocorrido a contento, traduzirá os objetivos específicos que refletem as 

expectativas traduzidas pelos programas de alcançar significativa melhoria das condições 

de vida da população, por meio de um saneamento adequado à realidade municipal e aos 

diplomas legais pertinentes. 
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Diferentemente do detalhamento do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) em seus diagnósticos, os indicadores não objetivam acessar 

informações pontuais, mas sim refletir tomadas estratégicas, bem como sugerir mudanças 

de rumos. 

2.5.  Definição de indicadores 

O sistema de monitoramento se dá a partir de acompanhamento de indicadores-

chave. Tais indicadores são definidos como reflexo direto do cumprimento das atividades 

que devem resultar da implementação do PMSB. Os indicadores, portanto, devem ser 

reflexo fiel das atividades de forma que suas próprias mudanças indiquem o grau de 

cumprimento dos objetivos específicos do planejamento. 

A definição de um indicador deve garantir que ele seja confiável e estável 

mantendo-se assim, o nexo de causalidade ao longo do tempo. Os indicadores devem ser 

estáveis no sentido de que devem manter uma relação de causalidade e confiáveis por 

serem capturados sem a interferência do ambiente, isto é, isolando-se a performance do 

Plano em questão. 

Os indicadores podem ser diretos ou indiretos e podem ser medidas quantitativas 

ou qualitativas. Indicadores diretos, como o nome sugere, mantém de forma mais explícita 

a relação de causalidade e podem ser medidos em menor quantidade para uma mesma 

variável. O oposto ocorre com indicadores indiretos, que devem ser coletados em maior 

quantidade para auferirem o mesmo grau de confiabilidade. Para que os indicadores se 

tornem medidas fiéis de desempenho da implementação do PMSB do município de 

Marituba, é necessário compará-los a indicadores de base, ou linha de base. 

Adicionalmente, faz-se notar que os indicadores ideais são, em determinadas 

situações, substituídos por outros mais simples devido ao grau de exequibilidade de sua 

mensuração. Considera-se como ideal aquele indicador que seja disponível e confiável 

em termos de mensuração, para além das características acima descritas de 

confiabilidade e estabilidade. 
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3. METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DE MECANISMOS E 

PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DO PMSB 

No Produto 5 deste Plano Municipal de Saneamento Básico foram definidos 

objetivos, metas, programas e ações no sentido de buscar a universalização dos serviços 

de saneamento básico em Marituba. Esta etapa é considerada uma das principais dentro 

dos objetivos da Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), pois é onde se 

determina o que e como se quer o futuro do saneamento básico no Município. 

Uma vez realizado esse planejamento e iniciada a sua execução, é necessário 

estabelecer mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação da eficácia, 

eficiência e efetividade da implantação do plano, bem como da garantia da prestação de 

serviços de qualidade. Além disso, estes mecanismos e procedimentos possibilitam a 

assistência técnica e gerencial em saneamento básico no Município, pelos órgãos 

regionais, estaduais e federais, quando existentes. 

Neste contexto, vale destacar que, neste PMSB, os conceitos adotados para 

eficácia, eficiência e efetividade são: 

 Eficácia: a capacidade de atingir as ações previamente estabelecidas, com 
base nas condições e nos resultados desejados. É uma forma de avaliar as 
metas alcançadas em relação às metas estabelecidas no planejamento dos 
programas de serviços de saneamento básico; 

 Eficiência: a capacidade de realização e otimização das ações para a 
produção dos resultados esperados, relacionando o insumo e o produto 
final; e  

 Efetividade: a capacidade de realização de transformações ocorridas com 
base nas ações programadas. É uma forma de avaliar o quanto as ações 
programadas foram capazes de produzir mudanças significativas ao público 
beneficiário (FRASSON, 2001; MARINHO & FAÇANHA, 2001; SANO & 
FILHO, 2013). 

Dá-se luz também, ao fato de que a avaliação contínua da implantação do PMSB 

não é apenas de responsabilidade da gestão pública, devendo ter a mesma garantia da 
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participação das diversas partes interessadas que afetam e são afetados pelas ações 

propostas. Sendo assim, observa-se outra diretriz da Lei Federal nº 11.445/2007, que 

enseja a participação efetiva da sociedade: 

Art. 9 O titular dos serviços formulará a respectiva politica pública de saneamento 
básico, devendo para tanto: 

... 

V – Estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput 
do art. 3 desta Lei. 

 A partir do exposto, a divulgação e acesso dos dados e informações gerados a 

partir da implementação do PMSB é de fundamental importância, sendo que os níveis de 

transparência no processo são diretamente proporcionais à qualidade das avaliações 

realizadas pelas partes interessadas. 

Tem-se também que as referidas avaliações da eficácia, eficiência e efetividade 

propostas devem seguir um ritmo contínuo e organizado a fim de que se garanta um 

padrão de qualidade de retroalimentação do planejamento. Essas revisões periódicas 

exigem flexibilidade com o que foi planejado, ou seja, à admissão de ajustes e 

adaptações ao longo do processo de execução do Plano, com o objetivo de enfrentar os 

desafios de possíveis mudanças de cenário econômico, necessidades sociais e variações 

climáticas, por exemplo. 

Face ao elucidado, a gestão pública e a sociedade civil em geral passam de uma 

atuação passiva para ativa, criando e protagonizando a utilização de instrumentos de 

gestão, ou seja, mecanismos que garantam o funcionamento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

Dessa forma, foram investigados modelos de avaliação de desempenho de 

planejamento utilizados por setores e atividades em geral, bem como avaliação dos 

quatro eixos do saneamento básico em outros municípios. Em relação a este último 

destaca-se que, nacionalmente, o principal meio de compilação de dados e visualização 

do panorama municipal, estadual ou nacional é o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS). Essa base de dados disponível on line e administrada pela 
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Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), do Ministério das Cidades 

(MCIDADES), contém campos entre informações e indicadores referentes a 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e mais recentemente 

águas pluviais, sendo que tais itens devem ser atualizados anualmente pelos municípios.  

No que concerne à avaliação de desempenho operacional do planejamento, deve-

se entender qual método se associa melhor à realidade municipal, se mostrando simples 

e direto na execução, além de efetivo na gestão. Sendo assim, deve-se constatar a 

necessidade de implantação dos seguintes mecanismos para acompanhar a implantação 

do PMSB e respectiva evolução do saneamento básico no Município: 

 Instituição de controle social com reuniões e avaliações periódicas; 

 Coleta de indicadores-chave com periodicidade determinada; 

 Relatório de desempenho anual com registro de lições aprendidas; 

 Revisão a cada 4 anos, antes do Plano Plurianual, a fim de conter as 
previsões de orçamento para as necessidades do saneamento básico. 

Quanto aos indicadores-chave, alguns foram selecionados entre os já existentes no 

SNIS, recebendo a mesma identificação do SNIS (IN...), e outros criados para monitorar 

os programas propostos no Produto 5, recebendo outra identificação (ID...). 
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4. MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para medir a evolução de um planejamento é necessário o estabelecimento de 

indicadores que consigam apontar qual é a situação real de evolução do sistema em suas 

particularidades, para assim ter informações suficientes para a tomada de decisão, 

identificar pontos fortes e fracos, bem como o que deve ou não ser alterado na prestação 

dos serviços (CAMPOS, 2013). 

Para tanto, foram definidas três linhas de indicadores para suprir as demandas de 

identificação de evolução nas mais diversas vertentes de execução, sendo elas: 

 Indicadores operacionais: a partir deles é possível avaliar de que forma as 
ações propostas para o PMSB estão sendo implantadas e impactam no 
acesso, regularidade e frequência dos serviços. Desta forma, relacionam-se 
investimentos realizados e geração de resultados efetivos de aumento da 
qualidade de vida da população. Indicadores operacionais são classificados 
como indicadores de efetividade; 

 Indicadores econômico-financeiros e de infraestrutura: estão 
diretamente conectados aos indicadores operacionais, servem para 
mensurar a quantidade de recursos que devem ser alocados para a 
realização das ações propostas, além da avaliação dos serviços prestados. 
Desta forma, os indicadores econômico-financeiros e de infraestrutura são 
classificados como indicadores de eficiência e efetividade; 

 Indicadores de recursos humanos e de qualidade: mensuram 
diretamente os resultados do trabalho realizado para se alcançar os 
objetivos propostos no PMSB. Estes indicadores envolvem a qualidade de 
vida da população, assim como todos os agentes envolvidos nas ações 
programadas. Também medem ações que impactam nos recursos naturais, 
na saúde municipal e no impacto em outras politicas de desenvolvimento 
urbano. 

Ressalta-se também que o indicador em si não exibe a causa do problema, mas 

sim apresenta o reflexo da situação. Dessa forma, determinar os resultados dos 

indicadores como instrumento de cobrança e exigência de melhoria não traz o efeito 

desejado no curto prazo, devendo, ao invés disso, criar um espaço de diálogo com as 

partes interessadas envolvidas e avaliar os motivos do resultado do indicador. 
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Ademais, citam-se também alguns pontos de reflexão, listados por CAMPOS 

(2013): 

 Os dados devem ser coletados nas mesmas condições, para evitar 
alterações e comparações equivocadas dos resultados; 

 A criação de uma série histórica serve de insumo para analisar a efetiva 
variação dos resultados ao longo do tempo e o reflexo disso na sociedade; e 

 A comparação com outros municípios, de realidades semelhantes, auxilia no 
balizamento dos parâmetros de referencia e, consequentemente na 
qualidade e finalidade da informação existente no município. 

4.1. Indicadores para os Serviços de Abastecimento de Água Potável 

4.1.1. Indicadores de responsabilidade da Prefeitura Municipal 

As Tabelas a seguir apresentam os indicadores-chave selecionados para os 

serviços de abastecimento de água potável, bem como método de cálculo, período de 

coleta, responsável e abrangência, sendo a Tabela 1 correspondente aos indicadores-

chave operacionais, a Tabela 2 aos indicadores econômico-financeiros e abrangência e a 

Tabela 3 aos de recursos humanos e qualidade. 

Estes indicadores são de responsabilidade da Prefeitura Municipal para 

preenchimento. 
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Tabela 1 – Indicadores-chave operacionais para os serviços de abastecimento de água potável – 
responsabilidade Prefeitura Municipal 

ID100 
Percentual de economias com fornecimento permanente de água 

potável 

Unidade % 

Fórmula 
𝐸𝐹𝑃

𝑇𝐸
× 100 

Informações 
EFP – Quantidade de economias com fornecimento permanente de água potável 

TE – Quantidade total de economias 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema. 

 

IN073 Economias atingidas por intermitências 

Unidade Economias / interrupções 

Fórmula 
𝐸𝐴𝐼𝑆

𝐼𝑆
 

Informações 
EAIS – Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas 

IS – Quantidade de interrupções sistemáticas 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

Observação 
Para a utilização deste indicador deverá ser implantado um canal de reclamações, 
com os registros de interrupções de falta d’água. O mesmo poderá ser atingido pelo 
Programa de Comunicação. 

 

IN071 Economias atingidas por paralisações 

Unidade Economia / paralisação 

Fórmula 
𝐸𝐴𝑃

𝑃𝑆𝐷𝐴
 

Informações 
EAP – Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações 

PSDA – Quantidade de paralisações no sistema de distribuição de água 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

Observação 
Para a utilização deste indicador deverá ser implantado um canal de reclamações, 
com os registros de interrupções de falta d’água. O mesmo poderá ser atingido pelo 
Programa de Comunicação. 
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IN049 Índice de perdas na distribuição de água 

Unidade % 

Fórmula 
𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝐴𝐶 − 𝑉𝑆

𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝑆
× 100 

Informações 

VAP – Volume de água produzido (m
3
) 

VATI – Volume de água tratada importado (m
3
) 

VAC – Volume de água consumido (m
3
) 

VS – Volume de serviço (m
3
) 

Período de coleta Mensal 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

Observação Volumes em 1.000m
3
 

 

IN051 Índice de perdas por ligação 

Unidade L / dia.ligação 

Fórmula 
𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝐴𝐶 − 𝑉𝑆

𝐿𝐴𝐴
×

1.000.000

365
 

Informações 

VAP – Volume de água produzido 

VATI – Volume de água tratada importado 

VAC – Volume de água consumido 

VS – Volume de serviço 

LAA – Quantidade de ligações ativas de água 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Munícipio, por sistema 

Observação Valores em 1.000m
3
 

 

IN009 Índice de hidrometação 

Unidade % 

Fórmula 
𝐿𝐴𝐴𝑀

𝐿𝐴𝐴
× 100 

Informações 
LAAM – Quantidade de ligações ativas de água micromedidas 

LAA – Quantidade de ligações ativas de água 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

 

IN020 Extensão da rede de água por ligação 
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Unidade Metros / ligação 

Fórmula 
𝐸𝑅𝐴

𝐿𝑇𝐴
× 1.000 

Informações 
ERA – Extensão da rede de água 

LTA – Quantidade de ligações totais de água 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

 

IN052 Índice de consumo de água 

Unidade % 

Fórmula 
𝑉𝐴𝐶

𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝑆
× 100 

Informações 

VAC – Volume de água consumido 

VAP – Volume de água produzido 

VATI – Volume de água tratada importado 

VS – Volume de serviço 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema. 

 

IN022 Consumo médio per capita de água 

Unidade L / habitante.dia 

Fórmula 
𝑉𝐴𝐶 − 𝑉𝐴𝑇𝐸

𝑃𝑇𝐴
×

1.000.000

365
 

Informações 

VAC – Volume de água consumido 

VATE – Volume de água tratada exportado 

PTA – População total atendida com abastecimento de água 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

Observação Valores em 1.000m
3
 

 

IN025 Volume de água disponibilizado por economia 

Unidade m3 / mês / economia 

Fórmula 
𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝐴𝑇𝐸

𝐸𝐴𝐴
×

1.000

12
 

Informações VAP – Volume de água produzido 
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VATI – Volume de água tratada importado 

VATE – Volume de água tratada exportada 

EAA – Quantidade de economias ativas de água 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

Observação Valores em 1.000 m
3
 

 

ID101 Percentagem de domicílios abastecidos com sistemas individuais 

Unidade % 

Fórmula 
𝐷𝐴𝐼

𝑇𝐷
× 100 

Informações 
DAI – Número de domicílios com abastecimento individual 

TD – Quantidade total de domicílios de Marituba 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área total do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 
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Tabela 2 – indicadores-chave econômico financeiro e de infraestrutura para os serviços de 
abastecimento de água potável – responsabilidade da Prefeitura Municipal 

IN058 
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento 

de água 

Unidade kW /  m3 

Fórmula 
𝐶𝑇𝐸𝐴

𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼
× 100 

Informações 

CTEA – Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água 

VAP – Volume de água produzido 

VATI - Volume de água tratada importado 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 

Tabela 3 – Indicadores-chave de recursos humanos e de qualidade para os serviços de 
abastecimento de água potável – responsabilidade da Prefeitura Municipal 

ID102 
Taxa de respostas atendidas a reclamações e sugestões (demandas 

dos clientes) 

Unidade % 

Fórmula 
𝑇𝑆𝑃𝐴𝐴

𝑇𝑆𝑃
× 100 

Informações 

TSPAA – Quantidade total de solicitações realizadas pela população atendida, para 
abastecimento de água potável 

TSP – Quantidade total de solicitações realizadas pela população 

Período de coleta Mensal 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área o Município, por sistema 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 

4.1.2. Indicadores de responsabilidade da COSANPA 

Os indicadores apresentados nas tabelas a seguir, são de responsabilidade total da 

empresa fornecedora de água potável, neste caso, a COSANPA. Os dados deverão ser 

encaminhados, com frequência mínima semestral, para a Prefeitura Municipal, a qual fará 

a fiscalização dos serviços prestados. A Tabela 4 a Tabela 6 apresentam indicadores-

chave operacionais, econômico-financeiros e de recursos humanos e qualidade, 

respectivamente. 
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Tabela 4 – Indicadores-chave operacionais para os serviços de abastecimento de água potável – 
responsabilidade da COSANPA 

IN010 Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado 

Unidade % 

Fórmula 
𝑉𝐴𝑀𝐼

𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝐴𝑇𝐸 − 𝑉𝑆
× 100 

Informações 

VAMI – Volume de água micromedido 

VAP – Volume de água produzido 

VATI – Volume de água tratada importado 

VATE – Volume de água tratada exportado 

VS – Volume de Serviço 

Período de coleta Anual 

Responsável COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

 

IN011 Índice de macromedição 

Unidade % 

Fórmula 
𝑉𝐴𝑀𝐴 − 𝑉𝐴𝑇𝐸

𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝐴𝑇𝐸
× 100 

Informações 

VAMA – Volume de água macromedido 

VATE – Volume de água tratada exportado 

VAP – Volume de água produzido 

VATI – Volume de água tratada importada 

Período de coleta Anual 

Responsável COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 
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Tabela 5 – indicadores-chave econômico financeiro e de infraestrutura para os serviços de 
abastecimento de água potável – responsabilidade da COSANPA 

IN028 Índice de faturamento de água 

Unidade % 

Fórmula 
𝑉𝐴𝐹

𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝑆
× 100 

Informações 

VAF – Volume de água faturado 

VAP – Volume de água produzido 

VATI – Volume de água tratada importado 

VS – Volume de serviço 

Período de coleta Anual 

Responsável COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema. 

 

IN013 Índice de perdas de faturamento 

Unidade % 

Fórmula 
𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝐴𝐹 − 𝑉𝑆

𝑉𝐴𝑃 + 𝑉𝐴𝑇𝐼 − 𝑉𝑆
× 100 

Informações 

VAP – Volume de água produzido 

VATI – Volume de água tratada importado 

VAF – Volume de água faturado 

VS – Volume de serviço 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

 

IN012 Indicador de desempenho financeiro 

Unidade % 

Fórmula 
𝑅𝑂𝐷𝐴

𝐷𝑇𝐴
× 100 

Informações 
RODA – Receita operacional direta de água 

DTA – Despesas totais com os serviços de abastecimento de água 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

 

IN029 Índice de evasão de receitas 

Unidade % 
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Fórmula 
𝑅𝑂𝑇 − 𝐴𝑇

𝑅𝑂𝑇
× 100 

Informações 
ROT – Receita operacional total (direta + indireta) 

AT – Arrecadação total 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

 

IN054 Dias de faturamento comprometidos com contas a receber 

Unidade dias 

Fórmula 
𝐶𝐶𝑅

𝑅𝑂𝑇
× 360 

Informações 
CCR – Créditos de contas a receber 

ROT – Receita operacional total (direta + indireta) 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

 

ID103 Índice de economias com serviços de abastecimento de água potável 
com cobrança de tarifa 

Unidade % 

Fórmula 𝐸𝑆𝐴𝐶

𝐸𝑆𝐴
× 100 

Informações ESAC – Economias com serviço de abastecimento de água potável com cobrança 

ESA – Economias com serviço de abastecimento de água potável 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município 

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 

  

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 6 – Monitoramento e Avaliação 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda |  CNPJ 08.418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

31 

Tabela 6 – Indicadores-chave de recursos humanos e de qualidade para os serviços de 
abastecimento de água potável 

ID104 
Índice de laudos técnicos com atendimento aos padrões de 

potabilidade 

Unidade % 

Fórmula 
𝑇𝐿𝐴𝑃

𝑇𝐿𝐴𝐸
× 100 

Informações 

TLAP – Quantidade total de laudos técnicos com atendimento aos padrões de 
potabilidade 

TLAE – Quantidade total de laudos técnicos de potabilidade de água emitidos 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

 

IN084 Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão 

Unidade % 

Fórmula 
𝐴𝐶𝐹𝑃

𝐴𝐶𝐴
× 100 

Informações 

ACFP – Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do 
padrão 

ACA – Quantidade de amostras para coliformes totais analisadas 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

 

IN076 Incidência das análises de turbidez fora do padrão 

Unidade % 

Fórmula 
𝐴𝑇𝐹𝑃

𝐴𝑇𝐴
 

Informações 
ATFP – Quantidade de amostras para turbidez fora do padrão 

ATA – Quantidade de amostras para turbidez 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema. 

 

IN002 Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio 

Unidade Economias / empregados 

Fórmula 
𝐸𝐴𝐴

𝑇𝐸𝑃
× 100 
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Informações 
EAA – Quantidade de economias ativas de água 

TEP – Quantidade total de empregados próprios 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município, por sistema 

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria Ambiental (2019). 

4.2. Indicadores para os Serviços de Esgotamento Sanitário 

4.2.1. Indicadores de responsabilidade da Prefeitura Municipal 

Os indicadores-chave, método de cálculo, período de coleta, responsável e 

abrangência para os serviços de esgotamento sanitário são apresentados nas Tabela 7 e 

Tabela 8, as quais apresentam, respectivamente, os indicadores-chave operacionais, e de 

recursos humanos e de qualidade. 

Na Tabela 7 e Tabela 8 são apresentados os indicadores-chave operacionais, 

método do cálculo, período de coleta, responsável e abrangência para os serviços de 

esgotamento sanitário. 

O preenchimento destes indicadores é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. 
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Tabela 7 – Indicadores-chave operacionais para os serviços de esgotamento sanitário – 
responsabilidade da Prefeitura Municipal 

ID200 Índice de economias atendidas por rede coletora de esgoto 

Unidade % 

Fórmula 
𝐸𝐸

𝑇𝐸
× 100 

Informações 
EE – Número de economias atendidas por rede de esgoto 

TE – Quantidade total de economias  

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e C OSANPA 

Abrangência Área do Município 

 

ID201 
Índice de economias com sistema unitário de tratamento, não 

atendidas com rede coletora de esgoto 

Unidade % 

Fórmula 
𝐸𝑆𝑈

𝑇𝐸
× 100 

Informações 

ESU – Economias não atendidas com rede de esgoto, mas com sistema unitário de 
tratamento 

TE – Quantidade total de economias  

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área do Município 

 

IN021 Extensão da rede de esgoto por ligação 

Unidade Metro / ligação 

Fórmula 
𝐸𝑅𝐸

𝐿𝑇𝐸
× 1.000 

Informações 
ERE – Extensão da rede de esgoto 

LTE – Quantidade de ligações totais de esgoto 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município 

 

IN082 Extravasamentos de esgoto por extensão de rede 

Unidade Extravasamentos / Km 

Fórmula 
𝐸𝐸𝑅

𝐸𝑅𝐸
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Informações 
EER – Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados 

ERE – Extensão da rede de esgotos 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 

Tabela 8 – Indicadores-chave de recursos humanos e de qualidade para os serviços de 
esgotamento sanitário – responsabilidade da Prefeitura Municipal 

ID202 Índice de solicitações atendidas 

Unidade % 

Fórmula 
𝑇𝑆𝑃𝐴𝐸

𝑇𝑆𝑃
× 100 

Informações 
TSPA – Número de reclamações e/ou sugestões atendidas 

TSP – Número total de reclamações e/ou sugestões da população 

Período de coleta Mensal 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 

4.2.2. Indicador de responsabilidade da COSANPA 

Os indicadores apresentados nas tabelas a seguir, são de responsabilidade total da 

empresa responsável pelo esgotamento sanitário, neste caso, a COSANPA. Os dados 

deverão ser encaminhados, com frequência mínima semestral, para a Prefeitura 

Municipal, a qual fará a fiscalização dos serviços prestados. As tabelas apresentam 

indicadores-chave operacionais e econômico-financeiros, respectivamente. 
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Tabela 9 – Indicadores-chave operacionais para os serviços de esgotamento sanitário – 
responsabilidade da COSANPA 

ID203 Percentagem de Esgoto Tratado 

Unidade % 

Fórmula 
𝑉𝐸𝐸

𝑉𝑇𝐸𝐺
× 100 

Informações 
VEE – Volume de esgoto entrando na ETE 

VETG – Volume total de esgoto gerado 

Período de coleta Anual 

Responsável COSANPA 

Abrangência Área do Município 

 

IN046 Índice de esgoto tratado, referido à água consumida 

Unidade % 

Fórmula 
𝑉𝐸𝑇 + 𝑉𝐵𝐸𝑇𝐼

𝑉𝐴𝐶 − 𝑉𝐴𝑇𝐸
× 100 

Informações 

VET – Volume de esgoto tratado 

VBETI – Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador 

VAC – Volume de água consumido 

VATE – Volume de água tratada exportado 

Período de coleta Anual 

Responsável COSANPA 

Abrangência Área do Município 

 

IN083 Duração média dos serviços executados 

Unidade Hora / serviço 

Fórmula 
𝑇𝑇𝑆

𝑇𝑆
 

Informações 
TTS – Tempo total de execução dos serviços 

TS - Quantidade total de serviços executados 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 
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Tabela 10 – Indicadores-chave econômico-financeiro e de infraestrutura para os serviços de 
esgotamento sanitário – responsabilidade da COSANPA 

ID204 
Índice de economias com serviços de esgotamento sanitário com 

cobrança de tarifa 

Unidade % 

Fórmula 
𝐸𝑆𝐸𝐶

𝐸𝑆𝐸
× 100 

Informações 
ESEC – Economias com serviço de esgotamento sanitário com cobrança 

ESE – Economias com serviço de esgotamento sanitário 

Período de coleta Semestral 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município 

 

IN012 Percentual de desempenho financeiro 

Fórmula % 

Unidade 
𝑅𝑂𝐷𝐸

𝐷𝑇𝐸
× 100 

Informações 
RODE – Receita operacional direta de esgoto 

DTE – Despesas totais com os serviços de esgotamento sanitário 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município 

 

IN029 Índice de evasão de receitas 

Unidade % 

Fórmula 
𝑅𝑂𝑇 − 𝐴𝑇

𝑅𝑂𝑇
× 100 

Informações 
ROT – Receita operacional total (direta + indireta) 

AT – Arrecadação total 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município 

 

IN054 Dias de faturamento comprometidos com contas a receber 

Unidade Dias 

Fórmula 
𝐶𝐶𝑅

𝑅𝑂𝑇
× 360 

Informações CCR – Créditos de conta a receber 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 6 – Monitoramento e Avaliação 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda |  CNPJ 08.418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

37 

ROT – Receita operacional total (direta + indireta) 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR + COSANPA 

Abrangência Área do Município 

 

IN059 
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento 

sanitário 

Unidade kW / m3 

Fórmula 
𝐶𝑇𝐸𝐸

𝑉𝐸𝐶
× 100 

Informações 
CTEE – Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgoto 

VEC – Volume de esgoto coletado 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e COSANPA 

Abrangência Área do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 

4.3. Indicadores para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 
Sólidos 

Os indicadores-chave para os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos são apresentados nas Tabela 11 a Tabela 13, juntamente com o método de 

cálculo, período de coleta, responsável e abrangência. Nas tabelas são apresentados os 

indicadores-chaves operacionais (Tabela 11), econômico-financeiro e de infraestrutura 

(Tabela 12) e de recursos humanos e de qualidade (Tabela 13). 
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Tabela 11 – Indicadores-chave operacionais para os serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos 

IN015 
Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduo domiciliar em 

relação à população total do Município 

Unidade % 

Fórmula 
𝑃𝑇𝐶𝐷

𝑃𝑇
× 100 

Informações 
PTCD – População total atendida com coleta domiciliar 

PT – População total 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR E SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

IN014 
Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-porta) 

da população urbana do Município 

Unidade % 

Fórmula 
𝑃𝑈𝐶𝑆

𝑃𝑈
× 100 

Informações 

PUCS – População urbana atendida pelo serviço de coleta de coleta domiciliar, ou 
seja, porta-a-porta 

PU – População urbana do Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área urbana do Município 

 

ID300 Taxa de cobertura de coleta seletiva de resíduos no Município 

Unidade % 

Fórmula 
𝑃𝑇𝐶𝑆

𝑃𝑇
× 100 

Informações 
PTCS – População total atendida com a coleta seletiva 

PT – População total 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

IN030 
Taxa da cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em 

relação à população urbana do Município 

Unidade % 
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Fórmula 
𝑃𝑈𝐶𝑆

𝑃𝑈
× 100 

Informações 

PUCS – População urbana do Município atendida com a coleta seletiva do tipo 
porta-a-porta 

PU – População urbana do Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área urbana do Município 

 

IN021 Geração per capita 

Unidade Kg / habitante.dia 

Fórmula 
𝑉𝑅𝐺

𝑃𝑈
 

Informações 
VRG – Volume de resíduos gerados em um dia no município 

PU – População urbana do Município 

Período de coleta Mensal 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

IN032 Geração per capita de materiais recicláveis 

Unidade Kg / habitante.ano 

Fórmula 
𝑇𝑀𝑅𝑅

𝑃𝑈
 

Informações 
TMRR – Quantidade total de materiais recicláveis recuperados 

PU – População urbana do Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

ID301 Porcentagem de valorização orgânica de resíduos 

Unidade % 

Fórmula 
𝐶𝑂𝑀

𝑀𝑂𝐺
× 100 

Informações 
COM – Matéria orgânica compostada 

MOG – Matéria orgânica gerada 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 
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IN029 Massa de RCC per capita em relação à população urbana 

Unidade Kg/habitante.dia 

Fórmula 
𝑄𝐶

𝑃𝑈
 

Informações 
QC – Quantidade coletada de RCC 

PU – População urbana 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

IN031 Taxa de recuperação de materiais recicláveis 

Unidade % 

Fórmula 
𝑀𝑅𝑅

𝑇𝑅𝐶
× 100 

Informações 
MRR – Quantidade de materiais recicláveis recuperados 

TRCC – Total de recicláveis coletados 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

ID302 Percentual de resíduos desviados do aterro sanitário 

Unidade % 

Fórmula 
𝑀𝑅𝐷𝐴

𝑀𝑅𝐺
 

Informações 
MRDA – Massa de resíduos desviados do aterro 

MRG – Massa total de resíduos gerados 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

IN048 Extensão total anual varrida per capita 

Unidade Km / habitante / ano 

Fórmula 
𝐾𝑉

𝑃𝑈
 

Informações 
KV – Quilômetros varridos 

PU – População urbana do Município 

Período de coleta Anual  
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Responsável SEIDUR 

Abrangência Área do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019) 
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Tabela 12 – Indicadores-chave econômico-financeiros e de infraestrutura para os serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

IN023 Custo unitário médio do serviço de coleta 

Unidade R$/tonelada 

Fórmula 
𝐷𝑇𝐶𝑅 + 𝐷𝑇𝐶𝑆

𝑇𝑅𝐶
 

Informações 

DTCR – Despesas totais com a coleta de rejeitos enviados à destinação final 

DTCS – Despesas totais com coleta seletiva 

TRC – Total de resíduos coletados (rejeitos + recicláveis) 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

IN006 
Despesa per capita com manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU) em 

relação à população urbana 

Unidade R$/habitante 

Fórmula 
𝐷𝑇𝑀𝑅

𝑃𝑈
 

Informações 
DTMR – Despesas totais com manejo de resíduos sólidos 

PU – População urbana 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

ID303 
Despesa per capita com manejo de resíduos de coleta seletiva em 

relação à população total 

Unidade R$ / habitante 

Fórmula 
𝐷𝑇𝐶𝑆

𝑃𝑇
 

Informações 
DTCS – Despesas totais com coleta seletiva 

PT – População total 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

ID304 Custo de coleta de resíduos sólidos por habitante 

Unidade R$ / habitante 

Fórmula 
𝐷𝐴𝐶

𝑃𝑇
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Informações 
DAC – Despesas anuais com coleta 

PT – População total 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

ID305 Custo de coleta de resíduos sólidos por tonelada de resíduos 

Unidade R$ / tonelada 

Fórmula 
𝐷𝐴𝐶

𝑅𝐶
 

Informações 
DAC – Despesas anuais com coleta 

RC – Resíduos coletados 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

ID306 Custo de tratamento de resíduos sólidos por habitante 

Unidade R$ / habitante 

Fórmula 
𝐷𝐴𝑇

𝑃𝑇
 

Informações 
DAC – Despesas anuais com tratamento de resíduos 

PT – População total 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019) 
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Tabela 13 – Indicadores-chave de recursos humanos e de qualidade para os serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos 

IN018 
Produtividade média dos empregados (coletores e motoristas) na 

coleta em relação à massa coletada 

Unidade Kg/empregado.dia 

Fórmula 
𝑅𝐷𝐶

𝐸𝑆𝐶
×

1.000

313
 

Informações 
RDC – Quantidade de resíduos domiciliares coletados (recicláveis + rejeitos) 

ESC – Número de empregados do serviço de coleta 

Período de coleta Mensal 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

IN019 
Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta em relação à 

população urbana 

Unidade Empregados / 1.000 habitantes 

Fórmula 
𝐶𝑀

𝑃𝑈
𝑋 1.000 

Informações 

CM – Quantidade de coletadores e motorista, alocados no serviço de resíduos 
sólidos urbanos 

PU – População urbana do Município 

Período de coleta Mensal 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área urbana do Município 

 

ID307 Índice de adesão à coleta seletiva 

Unidade % 

Fórmula 
𝑃𝐴𝐶𝑆

𝑃𝑇
× 100 

Informações 
PACS – População que aderiu à coleta seletiva 

PT – População total do Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

ID308 Índice de adesão ao Programa de Compostagem Comunitária 

Unidade % 

Fórmula 
𝑃𝐴𝐶𝑂𝑀

𝑃𝑇
× 100 
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Informações 
PACOM – População que aderiu ao Programa de Compostagem Comunitária 

PT – População total do Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR e SEMNA 

Abrangência Área do Município 

 

ID309 Índice de solicitações atendidas 

Unidade % 

Fórmula 
𝑅𝐴

𝑇𝑅
× 100 

Informações 
RA – Reclamações atendidas 

TR – Total de reclamações 

Período de coleta Mensal 

Responsável SEIDUR e SEMMA 

Abrangência Área do Município 

 

IN044 Produtividade média dos varredores 

Unidade Kg/empregado/dia 

Fórmula 
𝐾𝑉

𝑉
×

1

313
 

Informações 
KV – Quilômetros varridos 

V – Quantidade de varredores, alocados no serviço de varrição 

Período de coleta Mensal 

Responsável SEIDUR  

Abrangência Área do Município 

 

IN045 Taxa de varredores em relação à população total 

Unidade Empregados / 1.000 habitantes 

Fórmula 
𝑉

𝑃𝑈
 

Informações 
V – Quantidade de varredores 

PU – População urbana do Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área Urbana do Município 

 

ID310 Km percorridos por tonelada coletada 

Unidade Km/tonelada 
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Fórmula 
𝐾𝑃

𝑅𝐶
 

Informações 
KP – Km percorridos 

RC – Quantidade de resíduos coletados 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área Urbana do Município 

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 

4.4. Indicadores para os Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Os indicadores-chave operacionais para os serviços de drenagem e manejo de 

águas pluviais, bem como o método de cálculo, período de coleta, responsável e 

abrangência são apresentados na Tabela 14. Seguindo a mesma metodologia, a Tabela 

15 apresenta os indicadores-chave econômico-financeiro e de infraestrutura e a Tabela 16 

os indicadores-chave de recursos humanos e de qualidade. 
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Tabela 14 – Indicadores-chave operacionais para os serviços de drenagem e manejo de águas 
pluviais 

ID401 Frequência de alagamentos por ponto 

Unidade Número de eventos 

Fórmula 

𝑁º 𝐴𝑙𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜

𝑁º 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 

 

Informações - 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área do Município 

 

IN020 
Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do 

Município 

Unidade % 

Fórmula 
𝐸𝑉𝑃

𝐸𝑉𝑀
× 100 

Informações 

EVP – Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio (ou 
semelhante) 

EVM – Extensão total de vias públicas urbanas no Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área do Município 

 

ID404 Percentual de rede de drenagem existente no Município 

Unidade % 

Fórmula 
𝐸𝑅𝐷

𝐸𝑉
× 100 

Informações 
ERD – Extensão de rede de drenagem 

EV – Extensão de vias no Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área do Município 

 

IN042 Parcela da área urbana em relação à área atual 

Unidade % 

Fórmula 
𝐴𝑈𝑇

𝐴𝑇𝑀
× 100 
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Informações 
AUT – Área urbana total, incluindo áreas urbanas isoladas 

ATM – Área territorial total do Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área urbana 

 

IN043 Densidade demográfica na área urbana 

Unidade Habitantes / hectare 

Fórmula 
𝑃𝑈𝑀

𝐴𝑈𝑇 × 100
 

Informações 
PU – População urbana do Município 

AUT – Área urbana total, incluindo áreas urbanas isoladas 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área urbana 

 

IN044 Densidade de domicílios na área urbana 

Unidade Domicílios / hectares 

Fórmula 
𝑇𝐷𝑈

𝐴𝑈𝑇
 

Informações 
TDU – Quantidade total de domicílios urbanos existentes no Município 

AUT – Área urbana total, incluindo áreas urbanas isoladas (hec). 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área urbana 

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria Ambiental (2019)  
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Tabela 15 – Indicadores-chave econômico-financeiro e de infraestrutura para os serviços de 
drenagem e manejo de águas pluviais 

IN010 
Participação da despesa total dos serviços de drenagem e manejo das 

águas pluviais na despesa total do município 

Unidade % 

Fórmula 
𝐷𝑇𝐷

𝐷𝑇𝑀
× 100 

Informações 
DTD – Despesa total com serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

DTM - Despesa total do Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área do Município 

 

IN048 
Despesa per capita com serviços de drenagem e manejo de águas 

pluviais 

Unidade R$ / habitante 

Fórmula 
𝐷𝑇𝐷

𝑃𝑈
 

Informações 
DTD – Despesa total com serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

PU – População urbana residente no Município 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019) 

Tabela 16 – Indicadores-chave de recursos humanos e de qualidade para os sérvios de drenagem 
e manejo de águas pluviais 

ID407 Índice de solicitações atendidas 

Unidade % 

Fórmula 
𝑇𝑆𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑆𝑃
× 100 

Informações 

TSPAD – Quantidade total de solicitações realizadas pela população atendida, para 
os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

TSP – Quantidade total de solicitações realizadas pela população 

Período de coleta Anual 

Responsável SEIDUR 

Abrangência Área do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019) 
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4.5. Indicadores Correlatos 

Além dos indicadores para a avaliação dos sistemas para cada eixo do 

saneamento básico, é necessário avaliar alguns indicadores correlatos. Os indicadores 

correlatos dizem respeito à participação dos setores inter-relacionados ao saneamento 

básico do Município. Dentre esses indicadores estão a taxa de incidência de doenças 

relacionadas à falta de saneamento básico, o percentual de representantes fixos da 

sociedade civil no controle social, e o índice de servidores municipais capacitados. A 

Tabela 17 exibe indicadores-chave operacionais correlatos ao saneamento básico. 

Tabela 17 – Indicadores-chaves operacionais correlatos 

ID500 Índice de solicitações atendidas pelo Canal de Comunicação 

Unidade % 

Fórmula 
𝑆𝐴𝐶

𝑆𝑅𝐶
× 100 

Informações 
SAC - Número de solicitações atendidas no Canal de Comunicação 

SRC - Número de solicitações registradas no Canal de Comunicação 

Período de coleta Mensal 

Responsável SEPLAN 

Abrangência Área do Município 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019) 

4.6. Mecanismos para Divulgação 

A divulgação das ações programadas para o PMSB de Marituba, bem como de sua 

respectiva implementação ao longo do horizonte de planejamento, deve ser assegurada 

pela Prefeitura Municipal em conjunto com os prestadores de serviços de saneamento 

básico no Município. Isto permitirá que as partes interessadas (a população em geral, 

órgãos e entidades públicas e privadas) entendam a evolução dos serviços que estão 

sendo realizados e o planejamento das ações futuras para a melhoria do saneamento 

básico. 

A divulgação das ações programadas deve estar conectada com os programas, 

objetivos e metas propostos. A divulgação dos resultados dos indicadores também deve 

ser realizada, deve-se incluir o detalhamento da vinculação entre indicador e respectivo 
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programa. A cada nova divulgação realizada, deve-se atualizar os indicadores e as ações 

em andamento. 

Somando o contexto apresentado com a realidade municipal, os mecanismos de 

divulgação, os mecanismos sugeridos são: 

 Divulgações periódicas no site da Prefeitura Municipal de Marituba: 
sugere-se que todos os produtos do PMSB de Marituba sejam 
disponibilizados no site da Prefeitura para que a população tenha acesso às 
informações. A publicação de notícias referentes às ações do PMSB 
também é uma forma de divulgação do PMSB; 

 Desenvolvimento e publicação de Programa de Ações Anuais (PAA): o 
Programa de Ações Anuais (PAA) pode conter objetivos, metas, programas, 
projetos e ações a serem trabalhados no ano. Poderá ser elaborado no final 
do ano anterior e divulgado para a população. Esta divulgação pode ser 
realizada no próprio site da Prefeitura Municipal, onde a população terá, 
anualmente, acesso às atividades a serem realizadas no ano seguinte. No 
Apêndice 1 é apresentado um modelo de PPA; 

 Desenvolvimento e publicação de Relatório Anual de Avaliação de 
Desempenho (RAD): o Relatório Anual de Avaliação de Desempenho 
(RAD) deve conter o desempenho dos programas, projetos e ações que 
foram trabalhados no ano que passou. Dentre as informações devem 
constar as justificativa das atividades realizadas e não realizadas de forma 
que a população tenha conhecimento do real andamento do PMSB. O 
relatório deve ser divulgado para a população por meio do site da Prefeitura 
Municipal, assim, a população terá, anualmente, acesso às informações de 
desempenho da evolução dos serviços de saneamento básico no Município. 
No Apêndice 2 é apresentado um modelo de RAD; 

 Canal de Ouvidoria do Saneamento Básico: sugere-se a criação de um 
canal de ouvidoria (proposto através do Programa de Comunicação), 
incluindo ouvidoria anônima no site da Prefeitura Municipal. Desta forma, a 
população poderá enviar, às partes responsáveis dos serviços de 
saneamento básico, suas solicitações de atendimento, dúvidas, reclamações 
e sugestões; 

 Oficinas de educação ambiental: as oficinas de educação ambiental 
deverão ser utilizadas como canal de comunicação, apresentando as ações 
realizadas e em andamento durante o horizonte de planejamento do PMSB. 
Estas atividades devem fazer parte do Programa de Educação Ambiental. 
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4.7. Orientações para a Revisão do Plano 

A revisão do plano deve ser feita de forma contínua e periódica, de forma a criar 

uma rotina de pensamento e ação em relação ao saneamento básico no Município. A 

partir disso, a literatura mostra que, uma das formas mais efetivas de alcançar padrões de 

resultados de qualidade é a partir da junção do ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act – 

planejar, executar, verificar e agir). A Figura 1 exibe um esquema da integração dos dois 

modelos. 

 

Figura 1 – Método de avaliação de desempenho de rotina e melhoria continua 

Fonte: PINHEIRO, 2016. 

A partir da Figura 1, observa-se que primeiro se executa o ciclo PDCA (Fase 01), 

ou seja, é a execução do PMSB. Essa fase visa garantir a melhoria contínua do que está 

sendo proposto para a evolução no sistema, uma vez que sempre se preza pela 

verificação e ação frente ao desempenho encontrado. No entanto, ainda há riscos e 

incertezas em relação ao resultado, ou seja, se o resultado de uma determinada ação vai 

ser efetivo ou não. 

Frente a isso, como suplementação, é iniciado o ciclo SDCA (Fase 02), ou seja, é 

feita a verificação do padrão de execução e conquista de resultado, afim de que a rotina 
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seja padronizada e qualidade do resultado passe a ser prevista e não mais uma 

ocorrência incerta, garantindo assim a constância na evolução. 

A partir do início da execução do PMSB, a revisão deve ser constante, sendo 

assim, no mínimo uma vez ao ano deve-se ter uma avaliação geral dos resultados das 

ações e a cada 4 anos, uma revisão geral do PMSB. Abaixo são listados os materiais que 

vão auxiliar na Fase 01, seja nas revisões anuais ou nas revisões completas a serem 

realizadas a cada 4 anos: 

 Relatório(s) do SNIS; 

 Relatório(s) anual(is) de execução do PMSB; 

 Relatório de lições aprendidas; e  

 Relatório de reclamações e sugestões da população em geral. 

Como forma de compatibilizar as demandas nacionais quanto ao acompanhamento 

da evolução do saneamento básico, sugere-se que, quando for realizado o preenchimento 

do SNIS, também seja feito o relatório anual de desempenho do plano. Quanto à revisão 

geral, esta deve ser realizada a cada 4 anos, antes da elaboração do Plano Plurianual 

(PPA), garantindo a previsão de orçamento, bem como a integração com outras políticas 

municipais, tais como habitação, recursos hídricos e assistência social. 

O processo de avaliações contínuas dos resultados de execução do PMSB e 

revisão geral a cada 4 anos vêm reafirmar a validade frente aos anseios da gestão pública 

e principalmente dos munícipes quanto ao saneamento básico. A cada revisão geral do 

PMSB serão acrescidos mais 4 anos no prazo final de vigência do plano, ou seja, o 

horizonte de planejamento sempre se manterá em 20 anos. 

Deve-se salientar que todo este planejamento é passível de ajustes, ou seja, se 

houver a necessidade de aprimorar projetos e ações, isso poderá ser feito contanto que 

as mudanças sejam embasadas em fundamentos legais, técnicos e operacionais 

legítimos. 
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6. APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 – MODELO DE PROGRAMA DE AÇÕES 
ANUAIS (PAA) 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MARITUBA 

PROGRANA DE AÇÕES ANUAIS – PPA 

Ano (inserir ano) 

 

 

 

Objetivo Geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico. 

Objetivos Específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Previsão de Custos 

Listar a previsão de custos para a execução do Programa 

Fonte de Financiamento 

Deverá ser citada a fonte de financiamento utilizada 

Meta Responsável 

  

  

  

Programa Ação Responsável 

   

   

   

   

PROGRAMAS COMUNS AOS QUATRO EIXOS  
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Objetivo geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico 

Objetivos específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Previsão de Custos 

Listar a previsão de custos para a execução do Programa 

Fonte de Financiamento 

Deverá ser citada a fonte de financiamento utilizada 

Meta Responsável 

  

  

  

  

  

Programa Ação Responsável 

   

   

   

   

   

 

  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
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Objetivo Geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico 

Objetivos Específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Previsão de Custos 

Listar a previsão de custos para a execução do Programa 

Fonte de Financiamento 

Deverá ser citada a fonte de financiamento utilizada 

Meta Responsável 

  

  

  

  

Programa Ação Responsável 

   

   

   

   

 

  

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
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Objetivo Geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico 

Objetivos Específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Previsão de Custos 

Listar a previsão de custos para a execução do Programa 

Fonte de Financiamento 

Deverá ser citada a fonte de financiamento utilizada 

Metas Responsável 

  

  

  

  

Programa Ação Responsável 

   

   

   

   

 

  

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
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Objetivo Geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico 

Objetivos Específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Previsão de Custos 

Listar a previsão de custos para a execução do Programa 

Fonte de Financiamento 

Deverá ser citada a fonte de financiamento utilizada 

Meta Responsável 

  

  

  

  

Programa Ação Responsável 

   

   

   

   

 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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APÊNDICE 2 – MODELO DE RELATÓRIO ANUAL DE 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO (RAD) 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MARITUBA 

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – RAD 

Ano (inserir ano) 

 

 

 

Objetivo geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico 

Objetivos específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Avaliação Geral 

Relatar de forma sucinta a evolução do eixo do saneamento básico específico ao longo do ano 
em questão. 

 

Meta 1 

Escrever meta 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela execução da meta (pessoa, setor, departamento, secretaria) 

Alcance da Meta Valor em porcentagem 

Avaliação do desempenho da meta 

Apresentar de forma detalhada a avaliação dos resultados alcançados 

Copiar este quadro até avaliar todas as metas. 

PROGRAMAS COMUNS AOS QUATRO EIXOS 
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Programa 1 

Escrever Programa 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela avaliação do indicador (pessoa, setor, departamento, 
secretaria) 

Avaliação 

Apresentar de forma detalhada o desempenho da implantação do Programa 

Copiar este quadro até avaliar todos os Programas 
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Objetivo Geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico 

Objetivos Específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Avaliação Geral 

Relatar de forma sucinta a evolução do eixo do saneamento básico específico ao longo do ano 
em questão. 

 

Meta 1 

Escrever meta 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela execução da meta (pessoa, setor, departamento, secretaria) 

Alcance da Meta Valor em porcentagem 

Avaliação do desempenho da meta 

Apresentar de forma detalhada a avaliação dos resultados alcançados 

Copiar este quadro até avaliar todas as metas. 

 

 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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Programa 1 

Escrever Programa 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela avaliação do indicador (pessoa, setor, departamento, 
secretaria) 

Avaliação 

Apresentar de forma detalhada o desempenho da implantação do Programa 

Copiar este quadro até avaliar todos os Programas 
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Objetivo geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico 

Objetivos específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Avaliação Geral 

Relatar de forma sucinta a evolução do eixo do saneamento básico específico ao longo do ano 
em questão. 

 

Meta 1 

Escrever meta 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela execução da meta (pessoa, setor, departamento, secretaria) 

Alcance da Meta Valor em porcentagem 

Avaliação do desempenho da meta 

Apresentar de forma detalhada a avaliação dos resultados alcançados 

Copiar este quadro até avaliar todas as metas. 

 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
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Programa 1 

Escrever Programa 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela avaliação do indicador (pessoa, setor, departamento, 
secretaria) 

Avaliação 

Apresentar de forma detalhada o desempenho da implantação do Programa 

Copiar este quadro até avaliar todos os Programas 
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Objetivo Geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico 

Objetivos Específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Avaliação Geral 

Relatar de forma sucinta a evolução do eixo do saneamento básico específico ao longo do ano 
em questão. 

 

Meta 1 

Escrever meta 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela execução da meta (pessoa, setor, departamento, secretaria) 

Alcance da Meta Valor em porcentagem 

Avaliação do desempenho da meta 

Apresentar de forma detalhada a avaliação dos resultados alcançados 

Copiar este quadro até avaliar todas as metas. 

 

 

 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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Programa 1 

Escrever Programa 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela avaliação do indicador (pessoa, setor, departamento, 
secretaria) 

Avaliação 

Apresentar de forma detalhada o desempenho da implantação do Programa 

Copiar este quadro até avaliar todos os Programas 
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Objetivo Geral 

Listar objetivo geral presente no Prognóstico 

Objetivos Específicos 

Listar objetivos específicos presentes no Prognóstico 

Avaliação Geral 

Relatar de forma sucinta a evolução do eixo do saneamento básico específico ao longo do ano 
em questão. 

 

Meta 1 

Escrever meta 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela execução da meta (pessoa, setor, departamento, secretaria) 

Alcance da Meta Valor em porcentagem 

Avaliação do desempenho da meta 

Apresentar de forma detalhada a avaliação dos resultados alcançados 

Copiar este quadro até avaliar todas as metas. 

 

 

 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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Programa 1 

Escrever Programa 

Responsável 

Inserir nome do responsável pela avaliação do indicador (pessoa, setor, departamento, 
secretaria) 

Avaliação 

Apresentar de forma detalhada o desempenho da implantação do Programa 

Copiar este quadro até avaliar todos os Programas 
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